
 

      
      

Դիմում ներկայացնելու հրավեր ագրոտուրիզմով հետաքրքրված ձեռնարկությունների 

համար/գյուղական զբոսաշրջության վայրեր 

 

 
«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամն իր գործընկերոջ՝ Վրաստանի 

ֆերմերների ասոցիացիայի (GFA) հետ համատեղ իրականացնում է «Ագրոտուրիզմի խթանում Հարավային 

Կովկասի երկրներում» ծրագիրը, որը համաֆինանսավորվում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի «Տնտեսական զարգացում, 

կառավարում և ձեռնարկությունների աճ» ծրագրի (EDGE) կողմից:  Ծրագիրը նպատակաուղղված է 

աջակցելու և խթանելու ագրոտուրիզմը Հարավային Կովկասի երկրներում՝ Վրաստան, Հայաստան և 

Ադրբեջան:  

 

Ծրագրի նպատակն է բացահայտել և աջակցել ագրոտուրիզմի ոլորտում ներգրավված դինամիկ 

ձեռնարկություններին, որպեսզի նրանք հզորացնեն իրենց կարողությունները և բարձրացնեն 

մրցունակությունը` տեխնիկական աջակցության ու խթանման միջոցով:   

 

Հետաքրքրության արտահայտման այս հրավերը նպատակ ունի բացահայտելու շահառուներին` 

մրցակցային հիմունքներով, որոնց կառաջարկվի մասնակցել դասընթացներին և աջակցություն 

կտրամադրվի բրենդինգի ու մարքեթինգային փաթեթի մշակման աշխատանքներում: 

 

Ծրագրի շրջանակներում հատկապես խրախուսվում է երիտասարդների և կանանց կողմից 

ղեկավարվող ձեռնարկությունների ներգրավումը: Ծրագրին կարող են մասնակցել ինչպես սկսնակ, այնպես 

էլ գործող ֆերմերային տնտեսությունները: EDGE-ին թիրախավորում է ՓՄՁ-ներին, որոնց կտրվի 

աջակցություն ստանալու նախապատվություն: 

 

Ընկերության կատեգորիան Աշխատողների քանակը  

Միջին  51-250 

Փոքր 11-50 

 

 

Ծրագրում մասնակցելու օգուտները 

 

 «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամը  կընտրի Հայաստանի 

տարածքում ագրոտիրիզմով զբաղվող առնվազն 35 ձեռնարկություններ: Ծրագրի շրջանակներում 

կմշակվի ագրոտուրիզմի խթանման համար նախատեսված վեբ-կայք, որտեղ կգրանցվեն 

Հարավային Կովկասի առնվազն 100 ձեռնարկություններ: Բացի այդ`  

o Ուսուցողական դասընթացին մասնակցելու համար մրցակցային հիմունքներով կընտրվեն 20 

ձեռնարկություններ: Առաջնահերթությունը կտրվի կանանց կողմից ղեկավարվող 

ագրոտուրիզմի ձեռնարկություններին: Դասընթացների նախնական թեմաներն են`  

o Հյուրընկալություն և զբոսաշրջության ոլորտ 

o Թվային մարքեթինգ` առցանց ամրագրում և սոցիալական մեդիա 

o Սննդի անվտանգություն 



 

 

o Ագրոտուրիզմի ընտրված 10 ձեռնարկություններին կտրամադրվի աջակցություն բրենդինգի 

և մարքեթինգային փաթեթի մշակման աշխատանքներում, ներառյալ (առանց 

սահմանափակման)` պրոմո-տեսահոլովակների նկարահանում (լուսանկարներ, 

պրոֆիլների մշակում և հաջողության պատմություններ, գրանցում առցանց հարթակներում` 

կայքեր, սոցիալական մեդիա և այլն): 

 

 2021թ. սեպտեմբերին Վրաստանում կանցկացվի երկօրյա գիտաժողով, որին կմասնակցեն 

Կովկասում ագրոտուրիզմի զարգացման ոլորտում ներգրավված շահագրգիռ կողմեր: 

 

Ծրագրի փուլերը 

 

1.  Սկզբնական փուլում ծրագիրը կբացահայտի Հայաստանում ագրոտուրիզմով զբաղվող 

ձեռնարկություններին` հիմնվելով մի քանի չափանիշների վրա` 

 գտնվում է գյուղական վայրում (նախընտրելի է) 

 կառավարվում է ընտանիքի կողմից ( ցանկալի է) 

 ունի  գործող տնտեսություն` ցանկացած տեսակի և չափի 

 հյուրընկալում է զբոսաշրջիկներին` նրանց հնարավորություն տալով մասնակից դառնալ 

տնտեսության գործունեությանը 

 ունի հարմարավետ ննջասենյակներ` մաքուր և սարքին լողասենյակներով (եթե գիշերակաց 

է առաջարկվում) 

 ունի  հագեցած խոհանոց և ճաշասենյակ (եթե սնունդ է առաջարկվում) 

 տանտեր կամ ընտանիքի անդամ (աշխատակազմի անդամ), ով կարող է ճանաչողական 

շրջայց կազմակերպել տնտեսությունում, կամ անցկացնել զբոսաշրջային տուրեր մերձակա  

վայրերում:  

 

2. Վերոնշյալ չափանիշներին բավարարող հետաքրքրված ձեռնարկությունները պետք է ներկայացնեն 

իրենց շահագրգռվածությունը հիմնավորող  նամակ (ներառյալ ձեռնարկության մասին ընդհանուր 

տեղեկություններ և  ծրագրում ներգրավվելու մոտիվացիան): 

 

  

Բիզնես գաղափարների ընդունման վերջնաժամկետը` Սեպտեմբեր 14 

 

Դիմումի ձևը կարելի է գտնել հետևյալ վեբ-կայքում`  http://card.am/hy 

 

Դիմումներն ընդունվում են միայն էլեկտրոնային եղանակով (ստորագրված և սքանավորված) հետևյալ էլ. 

փոստի հասցեով`naira.mkrtchyan@agriconcept.am 

 

Դիմումատուի  կողմից դիմումի ձևում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկված ցանկացած 

տեղեկություն համարվում է առաքված:  

 

Ծանոթություն` ձեռագիր լրացված դիմումները չեն ընդունվում:  

 

Լրացուցիչ հարցերի համար դիմել` «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամ  

Հարցերի համար զանգահարել 094429934:



 

 

 


